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 للصناعات الغذائية«   »إيديتاشركة  

 بيان صحفي

تعلن عن اإلطالق الرسنن أل ل م اصننا عاا  اصر اصننر  أل    »إيديتا للصننناعات الغذائية« 

 ال غرب«   - »إيديتا للصناعات الغذائية  ان  الم شركة    السوق ال غربأل 
 

الشنرةة في السنسق  حجث يسنام  في يعييي يسادد    لشنرةة إيديتا  ةاإلقلجمج   اتعالمة فارقة في اسنترايجججة التسسنعيعتبر  الجديد إطالق المصنع   

 .الحجسيالمغربي 

 2022 بريلا 3 القاهرة  أل

 

 

 

الرا دة بصننعاعة   –( EFID.Lوبسرلننة لعد     EFID.CAأعلعت الجسم شننرةة يإيديتا للصننعاعات الغةا جةو  ةسب البسرلننة المصننرية  

لمصنع  الجديد التاب  لاا في المغر.  ويع  مةا المصنع  المترسر بالعر. من مديعة الدار عن االفتتاح الرسنمي ل –  األغةية الخفجفة في مصنر

الةي بدأ يشنغجل  في     مصنع  في المغر.ذلك الالبجضنا،  ومس أو  اسنتامار دديد للشنرةة جارل السنسق المحلي بمصنر  حجث يمات افتتاح 

ةأحد أبرم الشنرةات المتخصنصنة في  عالمة فارقة في اسنترايجججة التسسنعات اإلقلجمجة التي يتبعاما إيديتا  مما يعيم مناهتاا     2021بيسنمبر 

 على الساحة اإلقلجمجة لعاعة االغةية الخفجفة بالعديد من األسساق 

الماعدس    وفجر المصري بالمغر. ياسر عاما السسعابة  و   رياض مّيورومير الصعاعة والتجارة المغربي  قد حضر مراس  االفتتاح معالي  و

  معصف بلخجاط األستاذ  و   أعضا، مجلس اإلبارةالسابة  ضافة إلى  باإل  ماهي برمي ر جس مجلس إبارة شرةة يإيديتا للصعاعات الغةا جةو

   ر جس مجلس إبارة مجمسعة يبيسلسلو
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المغر.و   - إهشننا، شننرةة يإيديتا للصننعاعات الغةا جة  بعدي  يأسننجسنن   الةي   للصننعاعات الغةا جة يمتلك ويدير مصننععاا الجديد  شننرةة إيديتا

ساحدة  بمسدب شنراةة اسنترايجججة م  مجمسعة يبيسنلسلو الرا دة في جدمات بج  ويسمي  السنل  االسنتاالةجة بسنسق المغر.  والتي يح ى ب 

أقسى المعسمات التي اسننتفابت معاا شننرةة إيديتا ععد يصنندير يمات  ما ومس  السننل  االسننتاالةجة سننريعة الدورا   يسمي   اتشننبنمن ةبرى 

  باإلضنافة إلى الدور الي سنتلعب  مسنتعبالي في التسنسين العادن لمعتجات إيديتا بالسنسق  2019معتجات السيفر إلى السنسق المغربي جال  عام 

%  بجعما يبلغ حصنة مجمسعة يبيسنلسلو  77المغر.و بعسنبة   - صنة األغلبجة بشنرةة يإيديتا للصنعاعات الغةا جة   ويمتلك إيديتا حالمغربي

20%  

أ  العراع الصعاعي بالمملنة هجن في مساداة مختلف التحديات    صياض اّز صاعالأل  زير الصناعة  التجاصة ال غربأل  أكد  وباةه المعاسبة  

االقتصنابية على السناحة العالمجة ومس ما يعنس قدري  التعافسنجة فضنالي عن دة. االسنتامارات من معرعة الشنرق األوسن  وشنما  أفريعجا  

المصننري   - مةا المشننروع المغربيأ   ّيور  موذلك بفضننت التسدجاات الرشننجدة لصنناحب الجاللة الملك محمد السننابس  حف      وأضننا   

في  ة الرا دة التي يعفرب باا السننسق المغربي  مناه يرسننجا الفي   ةسنناممينس  ل  مربوب إيجابي لنال الررفجن  فضننالي عن المسننس   المشننتر  

وأشنار إلى لشنبا.   للعمت  فرص االمييد من معرعة برشنجد المغربجة ويسفجر  من الصنابرات  وذلك عبر ميابة حج      جةالغةا  مجا  الصنعاعات  

ا من داهبعامةه الشنراةة  التي أ   ا ةبجري ماشنى ةما يت المغربي في السنسق قراع األغةية اليراعجة  إيجابجات من  يمنن من االسنتفابة    القت بعمي

 العال  حس  لتلبجة طلبات المستالنجن للعراع المستعبلجة األمدا  م  

مس أ  الاد  الر جسنني للشننرةة     برزي صئيس اجلس اإلداصة لشننركة »إيديتا للصننناعات الغذائية«ال اندس ها أل   ةدأوفي مةا السننجاق 

ات النبرى التي يعمت بالعديد من األسنننساق مما يؤملاا مؤسنننسنننواحدة من أبرم الإلى   ااويحسيل  ااهمسذل أعمالمروهة االسنننتفابة من يع ج  

مملنة اللةلك يعتبر مناهات االقتصننابية  واإلو  عج هفس الالتي يشننارةعا  الدو   في  ا  عمالع أ  وذلك عبر يأسننجس اإلقلجمجةفي األسننساق  للتسسنن  

ا بأ  المصنع    يحعجن مةا الاد هحس  الخرسة األولى ي م جةالمغرب  باإلضنافة  في مرحلت  األولى   مساطن مغربي 300بتسظجف  حالجيا يعسم علمي

رات المبد جة التي ضنختاا الشنرةة في المصنع  الجديد ولنلت  سنتاماوأضنا  برمي أ  اال  إضنافجة في المسنتعبتفرلنة عمت  400إلى يسفجر  

 12ملجس  برم  مغربي إلهشنا، المرحلة الااهجة والتي سنتتضنمن    170حسالي    وهخر  لضنا  برم  مغربيملجس    203إلى حسالي  حتى اآل  

  إلى مجمسعة بيسننلسلم  شننرةا عا في  وأشننار برمي أ  الشننرةة يترل   بالتعاو     فرلننة عمت دديدة 400ألف متر مرب  وجلن حسالي  

االبتنارية الفريدة وعا  من معتجاي باقة مترسرة  يعدي  ذلك عبر  الشنبا. والتي يمات غالبجتاا من و  المغر.جة ب سنناه الناافة الاالسنتفابة من يع ج  

  أذواق المستالنجنمختلف التي يلبي  

عن    ال غرب«  -شنركة »إيديتا للصنناعات الغذائية     صئيس اجلس إداصة اج وعة »ديسنلور«انصن  بليياط    السنتا   أعر. ومن داهب 

ا إلى أ  اعتيامه  هجاح مةه الشنننراةة قا   على باهرالق مةه المرحلة الجديدة في رحلة الشنننراةة المامرة والممتدة م  شنننرةة إيديتا  مشنننجري

المعرفة  إلى داهب    ولبيسنلسيشنرةة  وجدمات الدع  اللسدسنتي التي يتمت  باا  ألف معفة بج     72والتي يتجاوم شنبنة التسمي  الاا لة  يسظجف  

  المتعسعةاا التجارية عالماي التي يح ى باا إيديتا  فضالي عن المناهة التعافسجة التي يعفرب باا الفعجة 

التي يعبض جديدة الفرص ال واالستفابة منالمملنة سسق  إيديتا المغر. في وأضنا  بلخجاط أ  المصنع  الجديد سس  يسام  في يرسجا مناهة 

إلى ينرار وأةد أ  الشننرةة يترل    ملجس  بوالر أمريني  500بلغ حجم  أةار من ي  ةوالبالمغر.  سننريعة العمس األغةية الخفجفة سننسق  باا 

  الةي يتمجي بالتعافسجة النبجرة مصرفي الخفجفة األغةية على مدى ععسب في سسق هجاح إيديتا  

أهساع مختلفة من معتج مسمسم عالمتاا التجارية   3يعسم حالجيا بإهتال و  2021يةةر أ  التشننغجت التجاري بالمصننع  الجديد بدأ في بيسننمبر 

ا    وباةه  اإلهتال الجديدة لتعسي  يشنجلة معتجاياا الفريدة بالسسق المغربي في المستعبت بإهشنا، المييد من جرسط  الشنرةة  تعسم  وسناألةار روادي

الشننرةة األم للتسسنن  في أسننساق الشننرق األوسنن  وشننما  إفريعجا الررين أمام المغر.و   - شننرةة يإيديتا للصننعاعات الغةا جة الخرسة يماد  

     ي يعمت بالعديد من األسساقات النبرى الت مؤسسواحدة من أبرم الإلى  اايحسيلويسام  في 

 

 —هااية البجا —
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 شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

  ومي شرةة را دة في قراع الصعاعات الغةا جة المعبأة آلجيا بالسسق المصري  يتخصص  1996للصعاعات الغةا جةو عام    يأسست شرةة يإيديتا

شرةة يإيديتاو في إهتال ويصعج  ويسسين ويسمي  المخبسمات  بما في ذلك النجك والنرواسس  والرقا ن المخبسمة  المصععة من الدقجن(  

الحلسيات وةةلك  السيفر  المحلجة    وبسنسيت  التجارية  العالمات  الشرةة عدبيا من  يض  محف ة  والنرامجت  حجث  والججلي  والرسفي  الجافة 

الرا جة مات يمسلتسو وييسبوو ويبجك روليو ويبجك ستجنسو ويفريسناو ويمجمجنسو  ةما يمتلك عدبيا من العالمات التجارية الدولجة  

و مصر  في  يجتو  وييايجر  ويمسمسمو  ييسيعنجيو  والعراق ومعاا  ولبعا   وسسريا  ويسهس  والجيا ر  والمغر.  وفلسرجن  واألرب   لجبجا 

  والبحرين وعما  واإلمارات والنسيت وقرر والسعسبية  ويمتلك ةةلك حعسق التصعج  والمعرفة الفعجة والتععجة على الساحة اإلقلجمجة لباقة 

يض    ويح ى  11إضافجة  الدولجة   براهدمو  يمسستس  شرةة  معتجات  من  النجك   معتج  أسساق  في  سسقجة  حصة  بأةبر  يإيديتاو  شرةة 

ي  ويحتت  المخبسمة  والمعرمشات   م  يعييي حصتاا في شرا ن بسنسيت السيفر  وجال   مريبة را دة في سسق الحلسيات  والنرواسس  المعبأ آلجيا

% المتبعجة ألسساق التصدير وعلى األجص  9 5% يعريبيا للسسق المحلي م  يسدج  قرابة  1 94  يسمعت مبجعات الشرةة بساق   2021عام  

 ir.edita.com.egالدو  العربجة المجاورة  لمييد من المعلسمات يردى ميارة المسق  اإللنتروهي: 

 لالستعالم  التواصل:

 الستا ة / انة ش س الدين 

 عالقات المستامرين ر جس قراع 

 + 202  3851  6464يلجفس :  

 + 2010  0  154  2428مسبايت:  

menna.shamseldin@edita.com.eg 

 

 التصريحات التطلعية:

مس أي يصرين ال يتصت بسقا   او احداث ياريخجة  ويمنن التعر  علج  عن طرين استخدام مات العبارات    يحتسي مةا البجا  على يصريحات يرلعجة  التصرين الترلعى

يرى"  "يخر "  "ممنن"   والنلمات االيجة "وفعا للتعديرات"  "ياد "  "مريعب"  "يعدر"  "يتحمت"  "يعتعد"  "قد"  "التعديرات"  "يفترض"  "يسقعات"  "يعتيم"  "

ى  مةا  ت"  "يعبغي"  "على عل "  "سس "  او في ةت حالة  ما يعفجاا او يعبجرات اجرى مماثلة التي ياد  الى التعر  على التصرين باعتباره يرلع"متسق "  "مشروعا

العتا ج المالجة المستعبلجة او الخر  أو التسقعات بشأ  األعما  التج ارية واإلبارة  والعمس أو  يعربن  على ود  الخصسص  إلى التصريحات التي يتضمن معلسمات عن 

  "الشرةة"(      الربحجة وال رو  االقتصابية والتع جمجة العامة في المستعبت وغجرما من المسا ت التي يؤثر على شرةة ايديتا للصعاعات الغةا جة ش م م 

والتي يعسم على افتراضات اإلبارة ويعرسي على مخاطر معروفة  التصريحات الترلعجة يعنس وداات الع ر الحالجة إلبارة الشرةة  "االبارة"( على احداث مستعبلجة   

بيا عن أي هتا ج في المستعبت  او عن  وغجر معروفة  ومجاسلة وغجرما من العسامت التي قد يؤثر على ا  ينس  هتا ج الشرةة الفعلجة أو أبا،ما أو إهجاماياا مختلفا اجتالفا ما

التصريحات الترلعجة لراحة أو ضمعا  قد يتسبب يحعن أو عدم يحعن مةا االفتراض في اجتال  الحالة المالجة الفعلجة للشرةة او  أبا، الشرةة أو اهجاماياا الساربة في مةه 

 هتا ج عملجاياا اجتالفا دسمريا عن مةه التصريحات الترلعجة  أو عدم يسافن التسقعات سسا، ةاهت لريحة او ضمعجة   

والشنس  التي قد يتسبب في اجتال  التصرين الترلعى او التعدير أو التعبؤ اجتالفا مابيا عن التصريحات الترلعجة الساربة في مةا  يخض  أعما  الشرةة لعدب من المخاطر 

  إجرار  وال  للتغججر بو  البجا  سسا، لراحة او ضمعا   المعلسمات واآلرا، والتصريحات الترلعجة الساربة في مةا البجا  يعبر فع  عن وقت لدور مةا البجا  ويخض 

التي يت  أو ال رو  التي    يتعاد الشرةة بأي التيام فجما يخص مرادعة او يحديث او يأةجد أو االعال  عن أي يعديالت على أي من التصريحات الترلعجة لتعنس األحداث

 يعشأ فجما يتعلن بمضمس  مةا البجا  

https://ir.edita.com.eg/ar

